
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Uberlândia - CODEMA Uberlândia 

Local 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB MG 13ª Subseção (Av. Rondon Pacheco, 980 – 
Uberlândia/MG) 

Data/ Horário 16 de agosto de 2022, das 08:30 às 10:10 

Relator Guilherme Silva Graciano 

 



 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

O relator, representante do CAU-MG no CODEMA Uberlândia conforme Deliberação Plenária DPOMG Nº 
0098.6.9/2020, participou da reunião normalmente. A reunião aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil 
em Uberlândia-MG. 
 
A reunião teve início às 8h30min. Após a abertura, o conselheiro Gastão, representante da secretaria de agricultura 
de Uberlândia, iniciou com o informe da ação intitulada “Fazendinha Camaru”, que acontece dentro do evento da 
festa agropecuária Camaru, entre os dias 26 de agosto e 07 de setembro, com a função didática de mostrar como 
acontece a produção de alimentos para crianças e adolescentes. O conselheiro Gastão explicou como irá funcionar 
a ação e convidou a todos a comparecerem no evento. 
Após a abertura e os informes, houve a aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2022. 
A reunião deu continuidade com a aprovação dos processos listados abaixo: 
 

 
 
 
Dos processos citados acima, os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 e 4.7 foram aprovados sem nenhum destaque e nenhuma 
abstenção. 
 
O ponto 4.4, processo n° 9556/2022 – PRAIA CLUBE “Intervenção em Área de Preservação Permanente do Rio 
Uberabinha” contou com um destaque por parte do representante da IDAU-TAP em relação à correção do parecer 
referente à citação da DN 236/2019. O destaque foi em função da correção da legislação citada no processo. 



 

 

 
 
A primeira parte da reunião foi encerrada às 9h00m pela Secretária Municipal do Meio Ambiente de Uberlândia, 
Larissa Espíndula de Faria, informando que às 9h30m os conselheiros participariam da segunda parte da reunião 
para a apresentação, eleição e posse dos representantes do biênio 2022-2024. 
 
Às 9h30m a reunião foi retomada para a posse, apresentação e eleição dos representantes do novo biênio. Como 
representante do CAU, fui apresentado para continuar na representação do Conselho. 
Houve a eleição para as duas ONGs que seriam representadas no novo biênio. Concorreram às duas cadeiras as 
ONGs: Angá, Casa Mundo Animal, IDAU-TAP, Instituto Luva, Instituto SOS Pet e Instituto Anjos Pet. Após a 
apresentação das organizações citadas, houve a votação que elegeu as ONGs IDAU-TAP e Instituto Luva como 
instituições representadas no biênio 2022-2024. 
 
Após a votação a reunião foi encerrada, às 10h10m. 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
A ata da 2º Reunião Ordinária  de 2022 foi aprovada, bem como todos os processos. 
 
Inicia-se, a partir desta reunião, o Biênio 2022-2024 no CODEMA- Uberlândia. 
 
 
 

  
 
 
Data 16/08/2022                                               
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                 Guilherme Silva Graciano 

 


